Entra… Sente o meu abraço… Vê o meu sorriso…

A alquimia

do Amor

Porque no fundo, só o amor importa.

ANDREIA BARROS MASCARENHAS

Entra…
Sente o meu abraço…
Vê o meu sorriso…
Senta-te de forma confortável…
Vamos começar uma viagem, uma viagem
de emoções, sentimentos, entrega, onde
proponho “despir-me” , entregar a minha
alma, para ti que me lês.
Este será aquele ”Meu & Nosso” processo
alquímico de cura.
Porque no fundo só o amor importa!
Encontro-te no fim desta viagem.

Andreia Mascarenhas

"Perguntas-me: Quem és tu?
Respondo-te:
- Sou uma mulher furacão com ânsia de viver a vida. Adoro divertir-me e viajar. De jeito
descontraído e de presença que se faz notar. Tenho muito fogo dentro de mim. O fogo
que me alimenta a acção.
Criativa e determinada, lanço-me de cabeça na realização dos meus sonhos. Assim
pensei, assim o fiz. Para quê ficar parada a olhar para o embrulho de uma prenda se a
minha vontade é saber logo o tesouro que está lá dentro? Está nas minhas mãos essa
descoberta.
Por isso, tal como uma criança, sou curiosa por natureza, sempre ávida de quer saber
mais, de acrescentar mais e mais conhecimento porque me dá um gozo bestial a
descoberta, a descoberta de quem sou eu, de quem tu és e do Todo que nos une.
E mais gozo ainda retiro de trabalhar todo esse conhecimento comigo transformando-o
em sabedoria que pretendo partilhar contigo.

Sim porque o meu sonho é esse, aprender e partilhar, partilhar os
presentes que a vida me deu, e com essas partilhas ajudar a elevar
corações. Isso sem dúvida enche-me a alma.
Dizem que tenho personalidade forte. Mas na realidade apenas falo com o coração.
Aceita que dói menos, é o meu lema. Sou muito sensível e também me vou abaixo porque
as emoções fervilham em mim. Sou mulher de coração grandioso que gosta como boa
leoa que sou de estar no palco a receber aplausos, mas mais ainda de dividir esses
aplausos com as pessoas que também estão presentes comigo nesse palco que é a vida.
Porque eu adoro pessoas, adoro juntar pessoas só porque sim, porque para mim faz
sentido. Unir pessoas, reunir amigos.
A Natureza onde vivo e o Sol alimentam-me!
Pois bem respondendo à tua pergunta: Quem és tu?
Eu respondo-te:
Sou a Andreia Barros Mascarenhas
" Texto: Elisabete Martins"

O nascimento de uma nova Alma
23/07/1984

“Este é um dia especial, tu nasce-te."
Chegas ao mundo carregada de amor, e a brilhar. Num turbilhão, mas com os olhos bem abertos para a vida, e com
a força de uma guerreira.
Uma verdadeira Leoa!

Do outro lado do véu, do esquecimento, ficaram os teus amigos, a tua família de almas, e todas as almas que estão
ainda torcer por ti, durante essa jornada que é a vida. Cada um deu-te uma bênção. Uma bênção de amor, de
força, coragem, de alegria, de fé.
Doses de energia, muita energia, porque sabiam que ias precisar.
Nasce-te para cumprir e superar, as lições que escolheste viver.
Numa vida, onde te propões a dar tudo, mas tudo de ti, por ti, pelos teus, pelo teu sistema familiar, por quem se
cruza contigo!
Alma de guerreira, olhar de criança alegre e feliz, que encontra na alegria e nos sonhos a vontade de viver!
A vida, colocou-te á prova, nos teus primeiros tempos de vida, e durante toda a tua vida.
Estarias com força de sobreviver, sem o amor, o calor humano de uma mãe? Da presença dos pais?
Sim! Estarias, e estás. Hoje podes dizer, agarras-te a vida com unhas e dentes.
No teu nascimento, no teu destino de vida o mesmo se manifestou cedo, a perda, e o desapego, a estrutura, o
sistema familiar.
O que permitiu, colocar em ti, doses, e doses de fé, coragem e amor.
Hoje podes dizer, és uma sobrevivente!
E todos os dias ganhas um pouco nesta jornada, que é viver a vida que escolheste viver.

Através dos teus olhos inocentes de criança, tu cresceste, a sentir e a olhar o mundo, mais do que outras pessoas
conseguiam ver e sentir.
Faltou-te bases de crescimento, mas conseguias ver amor em pequenas coisas.
Cresceste em liberdade, porque apesar de teres um lar, e pessoas ao teu lado, faltou-te a estrutura, a educação, a
orientação do caminho. E quem não precisa dessa orientação, e desse colo quando nasce, até a idade adulta?
Se a liberdade foi uma escolha para esta vida, vivencias-te a liberdade desde o inicio.
Cresces-te a ouvir, “tens uma estrela da sorte". Não sabendo tu o que isso significava.
Tiveste a melhor educação do mundo, foste educada pela vida.

Nada te faltou, é certo. Deus diz, “não te enviarei se não anjos”.
Tiveste sempre do outro lado orientadores, que te protegiam, e te colocavam no caminho.
Pela tentativa erro, encontravas o teu caminho…
Mas o teu sorriso… esse nunca te abandonava!

Aprendeste cedo, a desenvolver a tua imaginação, os teus amigos imaginários, e a criar um mundo, onde tu lá eras
feliz, e sentias que a tua vida era perfeita. Muitas vezes ainda visitas esse mundo, porque lá sentes que podes ser TU!
Aprendeste cedo a sorrir para a vida, a lidar com as mudanças, com a instabilidade emocional de uns pais, que não
te puderam dar aquilo, que na tua visão mais precisavas, colo e amor.
Recordas de todas as vezes que ficavas na varanda da casa dos teus pais, a olhar para a “montanha”, olhar para
aquele sítio, sitio esse que hoje te nutre? A “tua” Serra da Arrábida.
A vida é sábia, e sabe sempre o que faz!

Cresceste, fazendo-te menina, mulher. Ganhaste marcas de dor, que ainda hoje te acompanham. São aquilo que se
chama as cicatrizes na alma.
Observadora e perspicaz, olhavas a tua volta, ouvias o que não querias ouvir, assistias o que não devias assistir,
mas não falavas, e fazias o teu melhor sorriso. E assim, dessa forma, estava sempre tudo bem.
Por muita empatia que se possa ter, só quem cresceu sem um colo nutridor, uma educação firme, sabe e sente em si,
a dor e o vazio que se sente durante a vida toda. “
É algo que simplesmente terei de aceitar.

"BONITA
é a alma que
coleciona cicatriz
mas prefere
espalhar amor."

De menina a mulher

"Recordo que a minha primeira crise de identidade, deve ter
acontecido por volta dos meus 13/14 anos."

Não me identificava com a escola, todavia lembro-me, que era aplicada nos estudos.
Vivia “ na ponte “ entre a casa dos meus avós e dos meus pais, sem sentir que nenhuma delas era de facto a minha
casa.
Isso veio explicar, anos mais tarde, muito do meu sentimento de não pertença, e de exclusão.
Ria-me com meus os amigos.
Lembro-me, de dizerem-me na escola, “estás sempre a sorrir, cuidado com as rugas um dia…”
Não sabiam estas pessoas, que sorrir era a maneira que eu tinha para esconder a dor enorme que havia em mim.
Noites que chorava, a perguntar porque, que não tinha outros pais? O porque de tanto conflito?
Mas nem tudo foi mau. Recordo da grande presença do meu avô na minha infância.
Recordo de crescer a brincar na rua com as amigas, a liberdade que tínhamos. Ali sim era feliz!
Na escola? Não!
Não lidava com a injustiça, com os meninos que eram colocados de parte, com os ditos "betos" que vestiam as
roupas Benetton.
Com a separação social, que já havia ainda éramos nos crianças.
Havia em mim uma sede de justiça muito grande.
Nunca consegui muito bem definir, qual o caminho que deveria ir, ou o que queria ser quando "fosse grande".
Não me recordo de terem uma conversa comigo, sobre isso mesmo.
Quando recordo cada momento, desta fase, sei que cresci sozinha, eduquei -me sozinha.
Sim porque hoje sei a diferença entre uma educação funcional, e uma educação com base no amor…
Acabei como se diz “ por me fazer a vida” bem cedo.
A minha sede de independência, já se começava a manifestar. O que queria mesmo, era sair de umas amarras
invisíveis, que me faziam doer o coração.
Comecei a trabalhar aos 16 anos, em época de férias, e aos 18 já num trabalho mais sério. E entre o trabalho e
amigos, ia conciliando com os estudos.
Se bem, que uma das feridas que carreguei durante 36 anos, foi não ter ido para a faculdade e me “ tornar alguém
na vida”.

Mas hoje sei que a vida, tinha outros planos para mim.
Se tantas famílias, tivessem mais consciência, das feridas emocionais que causam, poupariamos em muitas dores
de alma, que ainda hoje carregamos.

"O AMOR
cura as feridas
da alma."

A descoberta do ser humano que me iria tornar
"Entre uma adolescência marcada com uma enorme instabilidade, e entre a entrada na vida adulta, encontrei o
amor."

Digo muitas vezes, fui brindada nos meus 18 anos de vida, com o nascimento de um primeiro e grande amor, que
estava disposto a dar me aquilo que mais procurava… ter uma família.
Ali encontrei uma família que me acolhia, e me tratava como uma filha, e um namorado que me tratava como uma
rainha.
Lentamente esta família, deu me aquela visão de família que queria para mim.
A Estrutura, o clã, o núcleo forte.
Sei que me deram a mão, quando tive de enfrentar as minhas feridas emocionais, e sei que me acolheram sempre,
sem me julgarem.

Não sabem o quanto doloroso é, sempre que se inicia uma nova relação, explicar a história de uma família
inexistente, e o porque da não presença dos meus pais na minha vida.
E assim foi, de uma forma serena e leve, estava a sair de uma instabilidade emocional, para uma estrutura.
Namorado, trabalho, planos, futuro…
Mas com 22 anos de idade, lembro-me de pensar…
“ Andreia vais acabar aqui a tua vida? Daqui a uns anos casas, tens filhos, e não conheces mais nada? O Mundo?
Mais ninguém?”
A minha sede de conhecer o mundo, a vida é, e era enorme!
E isso sempre se viu nos meus olhos…
Esta força de viver…
A relação terminou, teve de terminar. A vida esperava por mim, e eu queria mais.
Hoje quando olho para trás, este ciclo, foi sem dúvida, uma das grandes iniciações da minha alma.
Não me arrependo, porque vivi outras coisas, outras experiências, mas por outro lado tenho saudades daquela
Andreia, e daquele colo, daquela inocência, no início da vida adulta.
Mas a vida esperava por mim, esperava mesmo!

começa aqui
A transformação

Da liberdade á familia
"Assim que abri as asas, voei!"

Depois do término com o primeiro namorado, aproveitei muito a vida.
Conheci muitas pessoas, dancei muito, sai muito, trabalhei muito, ri-me muito.
Digamos que nestes anos da minha vida, vivi, mas vivi bastante.
Lembro-me tanto de me dizerem, “a tua garra e energia de viver é enorme”. A minha vivacidade era contagiante.
E eu sentia isso mesmo.

Senti ali, o mundo é meu, e pertence-me.
Hoje sei, ao olhar para trás, que não era nada mais do que uma fuga, da dor que sentia e mim.
Quanto mais ocupada estava, menos pensava em mim, na minha vida, nas minhas feridas emocionais.
Vivia no sonho, de que era livre, até aparecer a minha grande estrutura…
O Meu filho…
E sem esperar, e nos meus 25 anos, a vida entrega-me um filho, e diz-me…

"chega de liberdade, porque o teu caminho é por aqui."
Quando olho para a minha vida agora, com alguma consciência, consigo me rir, de como a vida têm uma maneira
tão própria, de nós colocar no caminho certo...
Desde o meu primeiro trabalho, estar ligado a área de família, lares… o meu destino de vida sempre esteve a minha
frente, mesmo que eu não quisesse ver…
A vida é sábia, muito sábia.
E assim de repente aos 26 anos, a vida coloca-me a realizar a grande iniciação espiritual, e a mais importante na
vida de uma mulher… Ser Mãe!
Tinha outros sonhos, para mim é um facto, mas no momento que vejo o Martim a sair de mim, e que o vejo a primeira
vez, o meu mundo transformou-se por inteiro.
Aquele filho era meu, e tinha a oportunidade ali de fazer tão diferente.
Ainda tenho em mim, a memória da primeira noite do meu filho comigo.
“Não conseguia dormir, só queria ver se ele respirava, até uma enfermeira ir ao meu encontro, e dizer “ mãe têm de
descansar”.
Eu: Não tive uma mãe que me acompanhou, não consigo imaginar o que se passou para ter havido esta rejeição,
mas o amor que sinto por este bebé, é tão grande que tenho medo de o perder…
Enfermeira: mãe vai ter agora a oportunidade de fazer diferente…
E foi nisto que me agarrei, fazer diferente na vida do meu filho!”
Mostrando-lhe todos os dias, o quanto o amo, o quanto quero que ele seja feliz, o quanto ele é importante para mim
(mesmo que haja outras coisas em que eu possa falhar), mas quando o vejo aos saltinhos na rua, o meu coração
enche-se com tanto amor.
É fruto de mim, e do amor que tenho em mim.
Mesmo que tenha “coleccionado”, uma relação que não resultou (entre outras que se seguiram), agradeço todos os
dias, o pai que o Martim tem.
Sei que se um dia, eu partisse mais cedo, ele ficaria bem entregue.
Mas ainda não seria desta vez, que iria criar a grande estrutura, a realização do sonho que habita no meu coração,
a criação da família.
A vida ainda continuava a ter outros planos para mim…
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da alma

A grande iniciação

"Se existe “coisa” que sempre fui “boa”, ou talvez
altamente bem treinada, foi ser uma boa
profissional."

Claro, era uma compensação minha, para tapar a minha ferida
interna. Era no trabalho que dedicava toda a minha energia.
Era a maneira que tinha de me “ vingar” daquilo que achava ser
os fracassos, no campo emocional e amoroso…
Coleccionei alguns trabalhos, uns que realizei somente para
ganhar dinheiro, outros pelo Status, outros porque vibrava
mesmo com aquilo que fazia.
Mas o que sempre me moveu, foi os projectos em si, e se tivesse
que sair, para ganhar menos fazia. Eu queria, era sentir-me viva.
Nesta fase da minha vida, tinha encontrado algo no âmbito
profissional que me completava. Gestão de eventos,
organização de casamentos. Voltamos de novo a ter de lidar,
com a questão “ família”.
Estava prestes a fazer 28 anos, a chegar ao tão temível retorno
de Saturno (na altura não fazia ideia do que se tratava) foi após
ao “grande” retorno de Saturno, que me “ iniciei nos caminhos
da espiritualidade consciente”
28 Anos, independente, um filho, um trabalho que gostava, e era
bem remunerada, amigos, que queria mais?
Acho que de certa forma, respirava de alívio ao pensar, ainda és
uma jovem, tens uma vida pela frente, desfruta.
Mal sabia eu, que brevemente, muito brevemente, a minha vida
iria mudar e dar uma volta sem retorno.
Que a vida ira-me tirar o tapete, tirar o chão, e ficaria ali
mesmo, no chão a olhar para as estrelas, para descobrir
finalmente… Quem eu era!

"Eu escolho
ACREDITAR."

"Gosto quando seres humanos,
fazem questão de serem humanos."

Anjos de evolução

renascimento
A morte e

A morte e renascimento
7/7/2013
Estava prestes de fazer 29 anos, a vida deu me a maior bofetada na cara.
A morte do meu avô.

Sempre tive isso muito claro na minha cabeça, as pessoas que tiveram um papel muito importante na minha vida,
iriam partir cedo, e cedo iria ficar “sozinha”, mas daí até chegar esse dia…
Sempre tive uma relação muito próxima com o meu avô. Era o meu modelo em saber viver a vida.
A sorrir a dançar a viver… e se aquele homem vivia a vida, e aproveitou a vida!
A última chamada para falar com ele, tinha sido no dia anterior, a dizer: Segunda estou de folga, vou almoçar aí.
Estava na gestão de um casamento, quando recebi a dolorosa chamada…
Várias chamadas tinha no telemóvel, quando retribui, ouvi do outro lado…
Andreia o Avô morreu!
Mas como? Ele estava em casa, estava tudo bem, como? Como foi? Como aconteceu? Não podia ser…
Mas sim aquele pesadelo, estava acontecer, e cai em mim, no momento que chego a casa onde os meus avôs
sempre viveram, e passados uns minutos vejo os bombeiros a retirarem o corpo dele dentro de um saco para o levar
para a morgue.
É uma dor que dói na alma.

Se me tinha sentido órfã uma vida inteira, ali perdia o meu grande amor, ali a minha vida ruiu.
Hoje sei, que só me recuperei porque já tinha o Martim. Se não, acredito que tivesse morrido ali, tamanha dor que
vivi naquele dia e nos anos seguintes.
Eu que sempre tive pronta a agarrar-me a vida, a sobreviver, a ser a fazedora, ali tinham-me tirado o chão.
Naquele momento entrei na espiral de perdas, muitas perdas.

Da perda do meu avô, a perda do trabalho, a perda do lar onde vivia com o Martim, perda de amigos que tinha até a
data, ao ganho de uma depressão, experienciei de tudo.
Dor da perda.
Depressão, ataques de pânico e de ansiedade.
Amigos que não me compreendiam.
Falta de dinheiro.
Falta de motivação para andar com a minha vida para a frente.
Falta de brilho, e de sorrir. Sim de sorrir!
Nunca me senti tão sozinha, do que durante aqueles anos que fiz a travessia no deserto.
Sair dali, foi de uma força, de uma fé.
Ali vi uma Andreia frágil, carente, cheia de medo, perdida, colocada num buraco sem saber como saia de lá…

O quanto foi importante o meu filho naquele processo, o seu sorriso e o seu amor.
Foi preciso uma força tão grande para sair dali.
Se há perdas piores? Sim há! Mas durante esse processo, em momento nenhum eu tive um colo, um abraço. Vi-me
sozinha, numa dor enorme.
Ali rendi-me, a dor, a vida…

"Em determinada altura, “alguém próximo de mim” sugeriu-me: e porque
não aproveitas que estás no desemprego e voltas a estudar, e tiras um
curso de marketing?
Naquele momento começava a mudança da minha vida…"

Comecei a estudar uma área nova, onde voltei a sentir
borboletas na barriga.
Nessa mesma altura, um daqueles anjos que nos aparece na
vida, questionou-me:
- “até que ponto tu sabes sobre espiritualidade, astrologia, a
questão dos meus pais, sobre as feridas emocionais que
carregas e afins?”
Todo um novo mundo começava-se abrir a minha frente…
Recordo-me, com carinho, e até algum gozo, de tão ingénua
que era, quando me fizeram o meu primeiro mapa astral. Onde
me dizem: ” o seu desafio de vida aqui é curar, e criar a sua
Família!”
A sério? Ainda não tinha reparado…
E oficialmente nos meus 30 anos, mergulhava neste profundo
processo interno de cura da minha alma, rumo ao resgate da
minha essência.
Cursos de toda ordem, que envolviam espiritualidade: Reiki,
Terapias e mais Terapias, Meditações, yoga, retiros, palestras,
processos de cura, descobrir raízes familiares…
Foi uma jornada e tanto!

Durante esse processo, dediquei me também, a uma área nova.
A área social, onde realizei trabalho de voluntariado com pessoas em condição
de sem abrigo. Se nos cursos aprendia técnicas, com as saídas de rua, aprendia
a ser mais humana, e respeitar as diferenças.
Quanto mais aprofundava o meu conhecimento interno, mas via o quanto “suja” estava, mas
também o quanto a essência daquela Andreia, daquela menina sonhadora, alegre e feliz, estava
de forma intacta.
Chorei muito, pensei tantas vezes em desistir.
Fiz processos fáceis, fiz outros tão dolorosos, que achei que mais valia morrer.
Retirei muito tempo aos meus amigos, ao meu filho, para olhar para dentro de mim.
Perdi-me muitas vezes neste caminho. Onde é que estava Andreia? E o que deveria eu ser na
realidade…
Um dia, num daqueles dias de desespero, procurei ajuda de um ancião.
O que estou aqui a fazer? Qual o caminho? O porque de tanta dor?
Recordo-me como se fosse hoje das suas palavras…
“Vais ter de sentir amada por muita gente. Vais ter, de te sentir digna do amor, de todos os que te
rodeiam, e vais sentir esse amor em todas as células do teu corpo, para finalmente te curares.”

Perguntei: mas como dou esse amor, se não recebi dessa forma?
Ele sorriu e disse-me: tens algo que mostra esse amor... o teu sorriso, a tua fé e força de viver…”
A partir daquele momento nasceu o “Projecto os Anjos de Evolução”, que foi sem dúvida em
memoria do meu avô.
O meu caminho de cura pessoal levou-me a criar o “Curso Reencontra a tua Essência”. Inicialmente
para ser o Reencontro do Ser juntamente com mais 2 elementos a meu convite. Mas a vida acabou
por me mostrar que teria de ser eu a iniciar este movimento
Desta enorme cura, que levou aproximadamente 4 anos, onde dediquei o meu corpo e alma, ao
“Curso Reencontra a tua Essência”, senti ali o verdadeiro amor que me tinham falado um dia.
Senti o amor, e a dor. Ri, e chorei. Conheci pessoas fantásticas, e outras que me magoaram e
traíram.

Aprendi a levantar-me, aprendi a observar a mim e o outro. Aprendi a ver, que o maior desejo do
ser humano é ser visto, amado, e ser aceite como ele é.
Aprendi a abraçar, aprendi a lidar com as injustiças na vida.
Aprendi a ser mais humana, a sorrir com os olhos.
Mas sobretudo aprendi a deixar, que me amassem, e entrassem na minha vida, no meu núcleo.
Aprendi a baixar a guarda, a destruir as muralhas, para ser eu.
Aprendi a ter comigo, pessoas tão importantes em todos os sentidos, que partilham da mesma
visão, e valores que os meus.
Aprendi a ser mais humana.

A educação com base no amor e o propósito de vida
"Encontrando nesta jornada que é a vida, mais pessoas com a mesma visão do
que eu, nasceu a Escola de Desenvolvimento Humano
- Mais do que uma Escola, transformamos vidas - ”

Uma Escola, onde o ser humano, é convidado a ser humano. Por inteiro. Onde queremos respeitar a sua
história, as suas cicatrizes, mas onde queremos também o aceitar, com a sua beleza que têm em si,
como um ser humano completo.
Vejo esta Escola, aquilo que não consegui encontrar durante a minha vida, e durante o meu processo
de me auto-conhecer.

Estes últimos sete anos, valeram-me por uma vida, de tanto que foi vivido, com a intensidade com que
aconteceram tantas coisas.
Desde passarem por mim cerca de 500 pessoas tão diferentes mas como histórias tão iguais, em
contexto de cursos entre outras actividades.
Desde, ter passado a “prova” da grande iniciação, que implica a traição de pessoas próximas de mim.
Desde ter aprendido novas competências técnicas e emocionais.
Desde ter atravessado uma iniciação que implicou um incêndio num espaço físico, a perda, mas
também ao crescimento de um novo espaço.
Aconteceu tanto, mas tanto.
Aprendi tanto, mas tanto.
Olho e hoje vejo, há uma Andreia antes dos 28 anos e uma Andreia depois dos 28 anos.
Dei por mim a observar, que quanto mais aprofundava a minha dor, mais amor conseguia sentir.
E dei por mim, a sentir mais amor por todos os que chegavam até mim.
Daí, até ter chegado a mais uma iniciação de alma, neste caso sobre forma de Amor romântico, foi um
passo…

amor

A essência do

A essência do amor
"E foi da forma mais doce, e dura, mais violenta e intensa, mais profunda e
superficial que encontrei o Amor, ou pelo menos a Essência do Amor."

E foi da forma mais doce, e dura, mais violenta e intensa, mais profunda e superficial que encontrei o Amor, ou pelo
menos a Essência do Amor.
Do céu caiu uma pena, que me simboliza, e irá sempre simbolizar o Amor Divino.
Algo que está para lá do ego humano, da dor, das noites negras da alma.
Pedi a um mestre que me ensinasse a arte do domínio do amor. E hoje sou a prova de que, mesmo que a vida te
entregue uma essência que encaixe na tua, se não for o momento de ambos, se a rendição ao amor não for
completa, o amor morre.
Aprendi a perdoar e a amar, através da dor, da mentira, da traição, e até através da agressão física.
Aprendi a perder o ego, e a ver mais além do que era expectável ver.
Aprendi a amar-me, e respeitar-me, e principalmente a colocar os meus limites.
Aprendi que amor pode se manifestar desde, uma pena que cai do céu no meio da noite, pode ser uma gargalhada
com toda alma, pode ser visões em conjunto, pode ser um olhar que vê mais além.
Mas o Amor, pode ser também lágrimas de dor, desistir, deitar a toalha ao chão, porque amar pode doer.

Amar pode também ser uma cura. Uma Alquimia divina, que poucos ainda estão disponíveis a realizar.
Quando senti em mim, o amor de tantas pessoas, e senti-me profundamente amada, atraí até mim o Amor.

O amor que me ensinou a Essência da Vida, a Essência do Amor.
E assim nasceu a Andreia. A nova Andreia, nesta Alquimia do Amor, nesta Alquimia Divina.
Depois da tempestade, da dor, das lágrimas, do desespero, chegou o Amor, seja ele de que forma for.
Brevemente chego aos 37 anos de vida, mas com mais de 1000 lições de vida aprendidas.
Escrevo a minha história, a olhar para a minha Serra da Arrábida, aquela mesma serra que olhava quando era uma
menina.
Oiço a banda sonora que marca tantos e tantos momentos importantes da minha vida.
Vejo as minhas fotos, onde escolho cuidadosamente para estar neste livro, e reparo no meu sorriso, o meu olhar.
Olhei para este processo de escrever esta história, como um verdadeiro processo alquímico de cura.
De cura das minhas feridas , da minha alma, até chegar ao fim ao reencontro de mim.
Se já tenho tudo o que sonho?
Não! Aquele sonho de família, casamento, 3 filhos, um gato, uma casa com alpendre, o marido e eu a partilhar o que
mais de precioso existe, que é a vida, que é a grande estrutura da vida, as raízes, não esse sonho ainda não
concretizei…
Mas sei que ele pertence-me, porque de facto, hoje mais do que nunca sei dar valor à palavra Família.
E todo este caminho veio trazer-me, “aquilo” que tanto andei a fugir… trabalhar com a família, para a família.
Mostrar que curar as dores do sistema familiar, e fazer diferente é possível.

Passou a ser missão, ajudar tantas e tantas famílias a curarem-se em encontrar a sua nova estrutura familiar.
A encontrarem a sua felicidade no seu cantinho mágico, que é o seu lar.

Porque no final, quando a cortina se fecha, os aplausos se apagam, é no lar que podemos ser quem na realidade
somos.
Este é o verdadeiro processo, a Alquimia do Amor.

Trago dentro do meu coração,
como num cofre que se não pode fechar de
cheio,
todos os lugares onde estive,
todos os portos a que cheguei,
todas as paisagens que vi através de janelas
ou vigiais, ou de tombadilhos, sonhando
e tudo isso que é tanto, é pouco para o que eu
quero.

Andreia Mascarenhas
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amor.
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sido madrasta, obrigada a mim por ter sido sempre consciente em optar pelo amor.
Mesmo com as cicatrizes que ainda habitam no meu coração, e na minha alma.
Que o Amor seja sempre a minha opção de vida!
A verdadeira Alquimia do Amor, começa no momento que aceitas a tua história, seja ela
qual for.
Com Amor, estarei aqui, na construção de famílias felizes

Andreia Barros Mascarenhas

"Não me interessa qual é o teu modo de vida.
Quero saber o que anseias, e se ousas conhecer os desejos do teu coração.
Não me interessa que idade tens.
Quero saber se arriscar procurar que nem um louco o amor, os sonhos, a
aventura de estar vivo.
Não me interessa saber quais os planetas que estão em quadratura com a
tua lua.
Quero saber se tocaste o centro da tua própria dor, se estiveste aberto às
traições da vida ou se te encolheste e te fechaste com medo de outros
sofrimentos! Quero saber se consegues sentar-te com a dor, a minha ou a tua,
sem te mexeres para te esconder, disfarçar ou compor. Quero saber se
consegues viver a alegria, a minha ou a tua; se consegues dançar com
loucura e deixar que o êxtase te encha até às pontas dos pés e das mãos sem
nos advertires para termos cuidado, sermos realistas ou nos relembrares das
limitações do ser humano.
Não me interessa se a história que me contas é verdadeira.
Quero saber se consegues desapontar o outro para seres verdadeiro contigo
mesmo; se consegues suportar a acusação de traição e não atraiçoares a tua
própria alma.
Quero saber se consegues ser fiel e, por isso, digno de confiança. Quero saber
se consegues ver beleza mesmo num dia não muito bonito, e se consegues
alimentar a tua vida da presença de Deus. Quero saber se consegues viver
com o erro, teu e meu, e mesmo assim ficar de pé à beira de um lago e gritar à
Lusa prateada "Sim!"
Não me interessa onde vives nem quanto dinheiro tens.
Quero saber se, depois de uma noite de dor e desespero, exausto, dorido até
ao tutano, consegues levantar-te e ocupares-te das necessidades das
crianças.
Não me interessa quem és, como chegaste aqui.
Quero saber se permaneces no centro do fogo comigo sem te ires embora.
Não me interessa onde ou o quê ou com quem estudaste.
Quero saber o que te sustém interiormente quando tudo o mais cai à tua
volta.
Quero saber se consegues estar só contigo mesmo; e se verdadeiramente
gostas da companhia que tens nos momentos vazios."
O Convite

Oriah Mountain Dreamer

